CÂMARA MUNICIPAL
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PORTUGUÊS
Leia o texto com atenção para responder as questões 01, 02,
03, 04 e 05.

01. A partir do “O
O Brasil merecia mais, mas terá de optar
entre o candidato da fita-crepe
crepe e a da bexiga d'água”,
d'água
marque a alternativa correta.
A) Ambos os termos possuem o mesmo valor
semântico.
B) O 2° termo é uma conjunção adversativa e a
primeira possui o explicativo.
C) A 1ª conjunção
ção é aditiva e a 2ª adversativa.
D) Ambas são aditivas.
E) Ambas
bas são adversativas

Texto1
Bolinha de papel
Leonardo Attuch

O Brasil merecia mais, mas terá de optar entre o
candidato da fita-crepe
crepe e a da bexiga d'água
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a
Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não
quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do
emprego, dou-lhe
lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo
para você gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se
você duvidar...
O samba “Bolinha de papel”, composto pelo mineiro Geraldo
Pereira e imortalizado por João Gilberto, bem que poderia ser
a trilha sonora do enlace definitivo entre José Serra e Dilma
Rousseff no dia 31 de outubro. Na festa de Halloween, os
dois fariam um favor ao País se renunciassem à disputa
presidencial em nome de um sentimento maior: o amor que
os une. Serra e Dilma são almas gêmeas, filhotinhos de 1964,
que resistiram à ditadura
tadura e nos fizeram respirar novamente o
ar da liberdade – sem eles, o que seria de nós, afinal? Depois
do exílio e da luta armada, poderiam se sacrificar mais uma
vez em nome da Nação, dando-nos
nos uma liberdade ainda mais
preciosa: a de não votar no meio dee um feriadão que já
prenuncia altas temperaturas – não apenas políticas, mas,
sobretudo, meteorológicas.
O Brasil de hoje, visto de fora, vive um momento único. É o
país dos 7,5% de crescimento, do pleno emprego e que está
no topo da lista dos investidoress internacionais. Visto de
dentro, é o país da mesquinharia política, da podridão
eleitoral, das pequenas trapaças, das grandes armações e do
vale-tudo
tudo em nome do poder. Um país onde os eleitores,
ainda obrigados a votar em pleno século XXI, terão de optar
entre o candidato da bolinha de papel e da fita-crepe
fita
–
comparado ao goleiro Rojas pelo presidente Lula, árbitro da
nossa democracia – e a candidata que se esquivou de uma
bexiga d’água, com agilidade felina. O que deve ter
aprendido nos tempos em que jogava
ava queimada no liceu de
Belo Horizonte.
Assim como no samba de 1945, os dois candidatos também
adoram a Papai do Céu. São neocristãos, neopentecostais,
neomuçulmanos, neotudo. Também podem se dar ao luxo de
não mais trabalhar. Juntos, devem ter arrecadado mais de R$
300 milhões – e sempre existem as sobras de campanha, bem
anotadas nas cadernetinhas dos tesoureiros. Onde poderiam
passar a lua de mel? Por que não na própria Lua, onde a Nasa,
na semana passada, revelou a existência de grandes depósitos
de água?
ua? O suficiente para abastecer futuras colônias
humanas, onde Serra e Dilma, dois carolas criacionistas,
poderiam brincar de Adão e Eva.
O Brasil merecia mais. Poderia ser o país da tolerância, da
mobilidade social e do desenvolvimento sustentável, mas terá
te
que votar por exclusão no dia 31. Não no melhor, mas no
menos pior. Amassaram o meu país. Transformaram-no
Transformaram
numa
bolinha de papel.
PS: Depois de lida, esta página pode ser arrancada,
amassada e atirada nos candidatos.
Fonte: http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs
http://www.istoe.com.br/colun

ADVOGADO

02. Leia o fragmento abaixo e marque as alternativas com V
(verdadeiro) ou F (falso).
Fragmento:
“Só
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como
adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas
só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do
emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo
para você gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se
você duvidar...”
(
(
(
(
(

) Na primeira linha temos respectivamente conjunção
aditiva, comparativa e um pronome possessivo.
) Na 2ª linha, temos respectivamente conjunções
adversativas, comparativa e pronome possessivo.
) Na 2ª linha temos um próclise verbal.
verbal
) 3ª e 4ª linha temos “lhe” como valor pronominal.
(ambos são ênclise verbal)
) o “se” presente na última linha é um índice de
indeterminação do sujeito.
A)
B)
C)
D)
E)

VVFFV
FFFVV
FVVFF
VVVFF
FFFFV

03. A partir da leitura realizada no texto podemos dizer que o
autor sugere que:
A) Dilma é inferior a Serra por ser mulher.
B) Serra possui melhores propostas do que Dilma para
o Brasil.
C) Ambos são igauis e possuem boas propostas de
campanhas.
D) Dilma e Serra são resquícios
res
da diatadura militar e
ambos mostram-se
se essenciais para o eleitor
brasileiro.
E) O autor critica a obrigatoriedade do voto, já que o
país mostra-se
se em dois pólos distintos (visão
nacional e internacional)
04. No texto 1, o autor mostra a visão religiosa
relig
dos
candidatos à Presidência da República. Podemos dizer que
no recorte abaixo se sobressaem as seguintes características.
TRECHO:
Assim como no samba de 1945, os dois candidatos
“Assim
também adoram a Papai do Céu. São neocristãos,
neopentecostais, neomuçulmanos, neotudo. Também podem
se dar ao luxo de não mais trabalhar.”
I. O autor mostra o lado religioso dos candidatos.
II. Ele concorda com a versatilidade dos candidatos.
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III. O termo “neo” mostra como os candidatos aderiram
a todos os gostos para agradar aos eleitores.
IV. O fragmento retoma o samba bolinha de papel,
(épigrafe do texto) e mostra como os candidatos são
versáteis ao se nomearem adeptos a todas as crenças.
V. Destaca as religiões tradicionais como forma de
adesão ao governo.
São verdadeiras:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
III e IV
II e III
IV e V
III e V

05. Marque a alternativa INCORRETA de acordo
aco
com a
tansitividade verbal.
A) “...dando-nos uma liberdade ainda mais preciosa”
(verbo transitivo indireto)
B) “O Brasil de hoje, visto de fora, vive um momento
único” (verbo intransitivo)
C) Na festa de Halloween, os dois fariam um favor ao
País se renunciassem à disputa presidencial... (verbo
transitivo Indireto)
D) Amassaram o meu país. (Verbo Intransitivo)
E) Transformaram-no
no numa bolinha de papel. (verbo
Transitivo Indireto)
Leia o recorte 2, abaixo e responda às questões
quest
06 e 07.
Recorte 2
Tiririca, o candidato que não lê
Vários indícios sugerem que Tiririca não sabe ler nem escreescr
ver. A Constituição proíbe candidatos analfabetos
De acordo com a Constituição, os analfabetos são inelegíveis
e, portanto, não podem se candidatar e receber votos. Por lei,
os candidatos são obrigados a apresentar à Justiça Eleitoral
um comprovante de escolaridade. Na ausência de comprovancomprova
te, devem demonstrar capacidade de ler e escrever. Para rer
gistrar
trar sua candidatura a deputado federal, Tiririca apresentou
ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo uma ded
claração em que ele afirma que sabe ler e escrever. Essa ded
claração, segundo as normas legais, deve ser escrita
escri de próprio punho. Mas Tiririca, de fato, sabe ler e escrever? A sussu
peita é que não. Vários indícios permitem levantar essa desde
confiança.

Para consultar o texto na íntegra veja
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/

o

site:

06. Identifique a alternativa CORRETA.
A) De acordo com a Constituição, os analfabetos são
inelegíveis e, portanto, não podem se candidatar e
receber votos. (conjunção explicativa)
B) Tiririca apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) de São Paulo uma declaração (os termos em
destaque são respectivamente Objetos Indiretos e did
retos do verbo apresentar)
C) “...ele afirma que sabe ler e escrever.” (o pronome
em destaque é um termo catafórico)
D) “Essa declaração, segundo as normas legais, deve
ser escrita de próprio punho.” (é um termo
t
catafórico).
E) Vários indícios permitem levantar essa desconfiança.
(Objeto indireto do verbo levantar)
07. Segundo o texto exposto acima podemos INFERIR que:
A) A legalidade no Brasil não é respeitada.
B) A constituição proíbe analfabetos se candidatarem a
cargos públicos, salvos raras exceções.
C) A Revista época Garante que o TITIRICA é analfaanalf
beto.
D) A suspeita é que não. Vários indícios permitem lel
vantar essa desconfiança. (A revista sugere que as
informações
formações sobre o analfabetismo são verídicas.)
E) A revista época prova que o Tiririca é analfabeto
quando expõe as imagens contrapondo documentos
que supostamente seriam sido assinados por ele.
Leia o texto 3 e 4 abaixo para responder as questões 08 e 09.
Texto3

Texto 4

Fonte: http://www.chargesnarua.com

ADVOGADO
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08. De acordo as charges acima podemos INFERIR que:
A) No texto 3 há uma crítica ao posicionamento dos
candidatos.
B) Que a bolsa família foi comparada a bolsa do merme
cado financeiro devido o eufemismo utilizado na
charge.
C) No texto 4 há a presença de uma hipérbole, assim
como no texto 3.
D) Em ambos os textos há a presença da ironia e da hih
pérbole.
E) Existe a Eufemismo apenas no texto 4.

III. Não pode haver dois objetos com o mesmo nome no
mesmo diretório.
IV. É obrigatório informar a extensão do arquivo.
Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

II e III
I e III
I, II e IV
I, II e III
I, II, III e IV

14. O recurso Restauração do sistema do Windows XP:
09. A partir da leitura do texto 3 e 4 é CORRETO dizermos
que:
A) O termo bolsa do texto 3 da frase exclamativa foi utilizado no sentido conotativo.
B) A função da linguagem que predomina é a emotiva
com foco no emissor.
C) O termo humildade foi utilizado no sentido conotaticonotat
vo.
D) A função da linguagem que predomina é a fática.
E) Há uma metalinguagem na segunda charge.
10. De acordo com a nova reformaa ortográfica da língua porpo
tuguesa é INCORRETO afirmar que:
A) Não se acentua os ditongos abertos em nenhuma das
palavras da língua portuguesa.
B) O trema foi abolido de todas as palavras.
C) Não se usa mais acento em I e U tônicos quando ese
tiverem após ditongos crescentes.
D) Não se usa mais os acentoss das palavras terminadas
em êe e ôo.
E) Permanece o acento diferencial de pôde/pode.

A) permite que o Windows retorne a sua configuração
de fábrica.
B) permite que o Windows desfaça alterações realizarealiz
das pela instalação de algum programa no sistema e
restaure as configurações em vigor antes desta instalação.
C) permite que o Windows vasculhe as unidades do
computador à procura de arquivos que possam ser
apagados pelo usuário a fim de liberar mais espaço
nesses discos.
D) permite que o Windows procure e corrija erros na
superfície de gravação
vação das unidades de disco magnémagn
ticas.
E) permite que o Windows organize os clusters em uma
unidade de disco.
15. No Microsoft Internet Explorer 8, podemos definir a páp
gina inicial através do comando:
A)
B)
C)
D)
E)

Ferramentas > Opções da Internet
Página > Propriedades
Ferramentas
erramentas > Sites Sugeridos
Ferramentas > Barras de Ferramentas > Personalizar
Segurança > Navegação InPrivate

INFORMÁTICA
11. A capacidade de armazenamento tem aumentado bastante
nos últimos anos. Hoje já encontramos HDs com capacidade
de 1 Terabyte, que equivale a:
A)
B)
C)
D)
E)

1.000 MB
1.000 GB
1.000 KB
100 PB
1.000.000 KB

12. São exemplos de periféricos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

processador
placa de rede
teclado
scanner
monitor

13. No SO Windows, há algumas regras que devem ser ses
guidas para nomear (e renomear) um arquivo ou pasta. AnaliAnal
se as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa
correta:
I.

Um nome de arquivo ou pasta deve ter até 255 cac
racteres.
II. Não podem ser usados os seguintes caracteres: * / \ :
? > <.
ADVOGADO

16. No Microsoft Word 2007, existem vários modos de exibir
o documento enquanto está sendo editado. São elas, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Layout da Web
Estrutura de Tópicos
Normal
Layout de Impressão
Rascunho

17. No Microsoft Word 2007, uma quebra de página pode ser
obtida através da tecla de atalho:
A)
B)
C)
D)
E)

CTRL + Q
CTRL + P
CTRL + ENTER
CTRL + TAB
CTRL + >

18. No Microsoft Word 2007, o comando Hiperlink
cria um link para uma página da Web, uma imagem, um ene
dereço de email ou um programa. Para acionar o link, devedev
mos:
A) clicar no link;
B) manter pressionada a tecla CTRL e clicar no link;
C) clicar duas vezes no link;

3

CÂMARA MUNICIPAL
IPAL DE PUXINANÃ (PB)
D) clicar duas vezes no link e pressionar a tecla ENTER;
E) manter pressionada a tecla SHIFT e clicar no link.
19. No Microsoft Word 2007, o comando Concluir e Mesclar
encontrado na guia Correspondências serve para concluir a
Mala Direta que está sendo editada. Essa conclusão consiste
em:
I. criar documentos separados para cada cópia da carta;
II. enviar para a impressora;
III. enviar por email.

III. A assistência gratuita aos filhos e dependentes desde
o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches
e pré-escolas,
escolas, é um instituto previsto no rol dos did
reitos
tos dos trabalhadores urbanos e rurais da ConstiConst
tuição Federal.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
I e III.
I, II e III.
II e III.
Apenas a III está correta.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
I e II;
I, II e III.

20. O comando Substituir, no Microsoft Word 2007, é acioaci
nado através da combinação de teclas:
A)
B)
C)
D)
E)

CTRL + L
CTRL + U
CTRL + S
CTRL + F
CTRL + R

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, observe os
enunciados abaixo:
I.

É inviolável o sigilo da correspondência e das coc
municações telegráficas, de dados e das comunicacomunic
ções telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabeleestabel
cer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.
II. A criação de associações e, na forma da lei, a de coc
operativas dependem de autorização, não sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
III. As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por ded
cisão judicial, exigindo-se,
se, no primeiro e no segundo
caso, o trânsito em julgado.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I e III.
I e II
II e III.
Apenas a I está correta.

22. Sobre os Direitos Sociais, observe os enunciados abaixo:
I.

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentaaliment
ção, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à ini
fância, a assistência aos desamparados, na forma da
Constituição Federal.
II. Nas empresas de mais de trezentos empregados, é
assegurada a eleição de um representante destes com
a finalidade exclusiva de promover-lhes
promover
o entendimento direto com os empregadores.
ADVOGADO

23. Acerca da Nacionalidade, instituto previsto no Capitulo
III da Constituição Federal, observe os enunciados abaixo:
I.

São símbolos da República Federativa do Brasil a
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
II. Aos portugueses com residência permanente no País,
se houver reciprocidade em favor de brasileiros, ses
rão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salsa
vo os casos previstos na Constituição Federal.
Feder
III. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de
mãe brasileira, desde que sejam registrados em rer
partição brasileira competente ou venham a residir
na República Federativa do Brasil e optem, em qualqua
quer tempo, depois de atingida a maioridade, pela
nacionalidade brasileira, são brasileiros natos.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I e III.
Apenas a I está correta.
II e III.
I e II

24. Sobre os Direitos Políticos, observe os enunciados abaiaba
xo:
I.

A soberania popular será exercida pelo sufrágio uniun
versal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante apenas o
plebiscito e o referendo.
II. Não podem alistar-se
se como eleitores os estrangeiros
e, durante o período do serviço militar obrigatório,
os conscritos.
III. São inelegíveis,
s, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até
o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da ReR
pública, de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleiple
to, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato
à reeleição.
IV. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a JusJu
tiça Eleitoral no prazo de dez dias contados da did
plomação, instruída a ação com provas de abuso do
d
poder econômico, corrupção ou fraude.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III e IV.
I e III
II e III
II, III e IV
I e II
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25. São considerados Órgãos do Poder Judiciário, pela ConsCon
tituição Federal, os:
A)
B)
C)
D)
E)

Tribunais de Exceção
Tribunais de Contas
Tribunais Militares
Tribunais de Justiça Desportiva
Nenhuma das respostas anteriores.

26. O Parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, diz:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus
eus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiterce
ros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.”
Que teoria a Constituição adotou no tocante a ResponsabiliResponsabil
dade Civil do Estado?
A)
B)
C)
D)
E)

Responsabilidade Civilista
Culpa administrativa
Risco integral
Risco administrativo
Risco subjetivo

27. Como se denomina o poder de editar decretos, exercido
pelo chefe do Executivo da Esfera Municipal, Estadual e
Federal?
A)
B)
C)
D)
E)

Poder de policia administrativa
Poder vinculado
Poder discricionário
Poder hierárquico
Poder regulamentar

28. Observe o texto abaixo:
“No princípio da (..) se traduz a ideia de que a AdmiAdm
nistração tem que tratar a todos os administrados sem disdi
criminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo
nem perseguições
eguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades
pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na
atuação administrativa e muito menos interesses sectários,
de facções ou grupos de qualquer espécie.”
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
ireito administrativo.
administrativo 7. ed. São
Paulo: Malheiros. P.67

O texto acima revela que princípio da Administração PúbliPúbl
ca?
A)
B)
C)
D)
E)

Moralidade
Publicidade
Eficiência
Impessoalidade
Legalidade

29. A respeito do objetivo do Controle da Administração
Pública, Maria Sylvia Zanella de Pietro,, disse:
“A finalidade do controle é a de assegurar que a AdmiAdm
nistração atue em consonância com os princípios que lhe são
impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade,
moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação,
motiva
impessoalidade; em determinadas circunstâncias, abrange
também o controle chamado de mérito e que diz respeito aos
aspectos discricionários da atuação administrativa.”
(DI PIETRO, 2007, p. 670)

ADVOGADO

Sobre o Controle da Administração Pública, observe os enunciados abaixo:
I.

A Administração Pública pode declarar a nulidade
de seus próprios atos.
II. A Administração pode anular seus próprios atos
quando eivados de vícios ilegais, porque deles não
se originam direitos, ou revogá-los,
revogá
por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direidire
tos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
III. O controle externo da Administração pública é aqueaqu
le exercido pelo Poder Legislativo com apoio dos
Tribunais de Contas, pelo Poder Judiciário e pela sos
ciedade através do Controle Social.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I e III.
I e II
II e III.
Apenas a II está correta.

30. Sobre o instituto do Domicílio, inserido no Título III do
Código Civil, observe os enunciados abaixo:
I.

Muda-se
se a residência, transferindo o domicílio, com
a intenção manifesta de mudar.
II. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor púp
blico, o militar, o marítimo e o preso.
III. O agente diplomático do Brasil, que, citado no ese
trangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar
onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser ded
mandado no Distrito Federal ou no último ponto do
território brasileiro onde o teve.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III.
I, II e III
I e II
II e III.
Apenas a III está correta.

31. A respeito dos Negócios Jurídicos, observe os enunciados
abaixo:
I.

São anuláveis os negócios jurídicos, quando as ded
clarações de vontade emanarem de erro substancial
que poderia ser percebido por pessoa de diligência
normal, em face das circunstâncias do negócio.
ne
II. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se
referir a declaração de vontade, não viciará o negóneg
cio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias,
se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.
III. Pode ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou ded
vesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda
que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderespond
rá por todas as perdas e danos da parte a quem ludilud
briou.
IV. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação
c
decorrer
de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tit
vesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da
coação responderá por todas as perdas e danos que
houver causado ao coacto.
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V. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou rer
missão de dívida,
da, se os praticar o devedor já insolinso
vente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda
quando o ignore, poderão ser anulados pelos credocred
res quirografários, como lesivos dos seus direitos.

B)
C)
D)
E)

I, II e III
I e II
II e III.
Apenas a III está correta.

34. Sobre as Ações Possessórias, é incorreto afirmar que:
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

III e V
I, II, III, IV e V.
I e III
III, IV e V.
II, III e V

32. Acerca dos Recursos no Código de Processo Civil, obserobse
ve os enunciados abaixo:
I.
II.

III.

IV.
V.

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pep
lo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.
O juiz não receberá o recurso de apelação quando a
sentença estiver em conformidade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo TribuTrib
nal Federal.
Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo
de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se
tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão
grave e de difícil reparação, bem como nos casos de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos
em que a apelação é recebida, quando será admitida
a sua interposição por instrumento.
O agravo retido independe de preparo.
Cabem embargos infringentes quando o acórdão não
unânime houver reformado, em grau de apelação, a
sentença de mérito, ou houver julgado procedente
ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os eme
bargos serão restritos à matéria objeto da divergêndivergê
cia.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III, IV e V.
I e III
II, III e V
III, IV e V.
I, IV e V

33. A respeito da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80),
observe os enunciados abaixo:
A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda PúP
blica só é admissível em execução, na forma desta
Lei, salvo as hipóteses
póteses de mandado de segurança,
ação de repetição do indébito ou ação anulatória do
ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito
preparatório do valor do débito, monetariamente corco
rigido e acrescido dos juros e multa de mora e ded
mais encargos.
II. Na execução fiscal, far-se-áá a intimação da penhora
ao executado, mediante publicação, no órgão oficial,
do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.
III. Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre ese
tabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem
como em plantações ou edifícios em construção.
I.

A) É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:
condenação em perdas e danos; cominação de pena
para caso de nova turbação ou esbulho; desfazimendesfazime
to de construção ou plantação feita em detrimento de
sua posse.
B) Na pendência do processo possessório, não é defeso,
assim ao autor como ao réu, intentar a ação de recorec
nhecimento
cimento do domínio.
C) O possuidor tem direito a ser mantido na posse em
caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
esbulho
D) Contra as pessoas jurídicas de direito público não ses
rá deferida a manutenção ou a reintegração liminar
sem prévia audiência dos respectivos representantes
judiciais.
E) O possuidor direto ou indireto, que tenha justo rer
ceio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao
juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente,
mediante mandado proibitório, em que se comine ao
réu determinada pena pecuniária,
pecuni
caso transgrida o
preceito.
35. Sobre o contrato individual de trabalho, observe os enunenu
ciados abaixo:
I.

Para fins de contratação, o empregador não exigirá
do candidato a emprego comprovação de experiência
prévia por tempo inferior a 6 (seis) meses no mesmo
tipo de atividade.
II. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto
de livre estipulação das partes interessadas em tudo
quanto não contravenha às disposições de proteção
ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões
decisõ das autoridades competentes.
III. Nos contratos de subempreitada responderá o subsu
empreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato
de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos eme
pregados, o direito de reclamação contra o empreiempre
teiro principal pelo inadimplemento
inadim
daquelas obrigações por parte do primeiro.
Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I e II.
I e III
II e III.
Apenas a II está correta.

Está(ão) corretas:
A) I e III.
ADVOGADO
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36. São casos de suspensão de contrato de trabalho, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Aposentadoria por invalidez
Faltas injustificadas
Ausência para exercício de cargo público
Encargo sindical (se houver afastamento)
Férias

37. A respeito das Férias na Consolidação das Leis do TrabaTrab
lho, observe os enunciados abaixo:
I.

Os membros de uma família, que trabalharem no
mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a
gozar férias no mesmo período, se assim o desejadesej
rem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.
II. O tempo de trabalho anterior à apresentação do eme
pregado para serviço militar obrigatório não será
computado no período aquisitivo.
III. Somente em casos excepcionais serão as férias conco
cedidas em 2 (dois) períodos, um dos quais não pop
derá ser inferior a 15 (quinze) dias corridos.

II. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá
suspender o curso desta, até o julgamento definitivo
daquela.
III. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que rer
conhecer ter sido o ato praticado em estado de nen
cessidade, em legítima defesa, em estrito cumpricumpr
mento de dever legal ou no exercício regular de did
reito.
IV. Não obstante a sentença absolutória no juízo crimicrim
nal, a ação civil poderá ser proposta quando não tit
ver sido, categoricamente, reconhecida a inexistêninexistê
cia material do fato.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III e IV.
I e II
II e III
I, III e IV
I e III

Está(ão) corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I e III.
I e II
II e III.
Apenas a I está correta.

38. Observe o texto abaixo
aixo retirado do Código Penal BrasileiBrasile
ro:
“Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de faf
vorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte,
ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a ini
tervir em processo judicial, policial ou administrativo,
admi
ou em
juízo arbitral”
O crime acima se encontra no rol dos crimes contra AdminisAdmini
tração da justiça, de que crime o texto se refere?
A)
B)
C)
D)
E)

Coação no curso do processo
Exercício arbitrário das próprias razões
Fraude processual
Favorecimento pessoal
Favorecimento real

39. “Exigir,
Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
assumi
mas em
razão dela, vantagem indevida”.
Que crime o texto se refere?
A)
B)
C)
D)
E)

Excesso de exação
Concussão
Peculato
Corrupção passiva
Prevaricação

40. A respeito da Ação Civil no Código de Processo Penal,
observe os enunciados abaixo:
I.

Transitada em julgado a sentença condenatória, pop
derão promover-lhe
lhe a execução, no juízo cível, para
o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu reprerepr
sentante legal ou seus herdeiros.

ADVOGADO
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